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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”

BĄDŹ WSPÓŁTWÓRCĄ „III WIEKU”
Zapraszamy organizacje, instytucje, naszych czy-
telników do współpracy przy tworzeniu tej gaze-
ty. Szczególnie zwracamy się do osób starszych. 
Dzielcie  się swoją wiedzą i  doświadczeniem 
na temat organizowania sobie i innym dobrego 
życia. Wasza wiedza jest najcenniejsza.
Prosimy o nadsyłanie materiałów z dziedzin, któ-
re Was najbardziej interesują i którymi chcieliby-
ście się podzielić z innymi.
Zainteresowanych współtworzeniem naszego pi-
sma prosimy o kontakt.

Redakcja

K O M U N I K A T
Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdow-
skiego zaprasza członków Organizacji pozarządowych 
wraz z rodzinami na tradycyjną już imprezę integracyjną 
w dniu 24 sierpnia 2017 r. w miejscowości Rybno.
Impreza główna – wieczorek integracyjno-taneczny wraz 
z konsumpcją w restauracji „Świtezianka” w godz. od 16.00 
do 21.30. Koszt 35 zł od osoby.
Zapisy i przedpłaty przyjmują uprawnieni przedstawiciele 
każdej organizacji biorącej udział w imprezie; w terminie 
do 16 sierpnia 2017 r.
Na miejscu wydawane będą Bony konsumpcyjne.
Dojazd we własnym zakresie lub podstawionym autobusem 
– koszt dojazdu autobusem w obie strony 15 zł od osoby.
Wyjazd autobusu z Działdowa – godz 15.00 z parkingu na-
przeciwko marketu RAST. 
Wyjazd powrotny autobusu z Rybna godz 21.30.

Imprezy towarzyszące:
•  Rajd pieszy wokół jeziora Neliwa – spotkanie o godz. 

12.00 Skwer przy ul Praskiej w Rybnie. Rajd poprowadzą 
państwo Anczykowscy z Rybna.

•  Rajd rowerowy – spotkanie o godz. 12.00 przy garażach 
na ul Wyzwolenia w Rybnie – Trasa wokół jeziora Neliwa 
i okolicy. Rajd poprowadzi kol. Danuta Zdunek z Rybna. 
Możliwość nieodpłatnego wypożyczenia roweru.

•  Spływ kajakowy na trasie Szczupliny – Rybno połączo-
ny ze sprzątaniem rzeki Wel. Spotkanie o godz. 12.00 
nad jeziorem Rumian przy plaży w Szczuplinach. Spływ 
poprowadzi kol. Andrzej Odachowski.

Uwaga: koszt wypożyczenia kajaka 20 zł od osoby.
Zapisy na  wszystkie imprezy towarzyszące przyjmu-
je do  dnia 16 sierpnia 2017  r. kol. Andrzej Odachowski 
tel. 604–841–748.

Antoni Furtak
P-cy Rady OPPD
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Co się wydarzyło w ostatnim czasie

20 lutego odbyło  się Walne Zebranie Sprawoz-
dawcze Członków UTW w  Działdowie. Prezes 
Antoni Furtak przedstawił obszerne sprawozda-
nie z działalności Zarządu/patrz Biuletyn III Wiek 
Nr X/za  2016 rok. Zarząd otrzymał absoluto-
rium, a ponadto Walne Zebranie podjęło uchwały 
o podwyższeniu wysokości „wpisowego” i składki 

semestralnej. Te ostatnie wejdą w życie od począt-
ku roku akademickiego 2017/2018.
23 lutego odbyła się tradycyjna zabawa karnawa-
łowa w restauracji „Przedzamcze”, na której bawi-
li się także słuchacze UTW z Lidzbarka Welskiego. 
Wszystkim spodobały się klimaty nowego lokalu 
i muzyka w wykonaniu p. Andrzeja Skały.

Przy wsparciu naszego Uniwersytetu i  dużej 
przychylności burmistrza Lidzbarka Macieja Si-
tarka zawiązał się Komitet Organizacyjny, akces 
przystąpienia zgłosiło ok. 50 osób, wybrano wła-
dze i uchwalono statut. Obecnie UTW Lidzbark 
przechodzi procedury rejestracyjne. 7 marca zor-
ganizowaliśmy wyjazd do Warszawy na spektakl 

„Ostra jazda” w Teatrze Komedia. Zwiedziliśmy 
także Zamek Królewski. Zainteresowanie słu-
chaczy było tak duże, że w kwietniu na ten sam 
spektakl i zwiedzanie Zamku pojechała druga gru-
pa 40 słuchaczy oraz osoby z UTW w Lidzbarku. 
„Ostra jazda” była oczywiście pikantna i z dużą 
dawką humoru.

Było – minęło
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Z inicjatywy Prezesa Antoniego Furtaka koleżan-
ki księgowe do końca kwietnia wypełniały nieod-
płatnie PIT-y naszych słuchaczy oraz mieszkańców 
Działdowa. Część osób korzystających z rozlicze-
nia zadeklarowała przekazanie 1% odpisu podatku 
na rzecz UTW. Serdecznie dziękujemy naszym Ko-
leżankom: Eli Kulczyńskiej, Teresce Bartkowskiej-
-Furtak, Marcie Gorzkiewicz i Uli Wierzbowskiej 
oraz wszystkim darczyńcom.

10 kwietnia nietypowym wykładem” Nie starzeje się 
ten, kto umie cieszyć się życiem” pełnym cytatów 
i  humoru zarażała nas optymizmem dr  Jolanta 
Szwalbe z Łodzi, natomiast w maju dr Katarzyna 
Węglicka z IS PAN zabrała nas w świat zakonów 
rycerskich i śladów ich obecności na ziemiach pol-
skich. Okazało się, że obok Krzyżaków budowali 
tutaj swoje zamki templariusze i joannici, a w ich 
szeregach znajdujemy także Polaków.

22 kwietnia na szlak ruszyła sekcja krajoznawcza 
i nordic-walking poszukując śladów wiosny w re-
zerwacie „Piekiełko” nad Welem.
6 maja wzięliśmy udział w  V Ogólnopolskim 
Marszu Nordic-Walking studentów UTW. 40 osób 
wspólnie ze słuchaczami UTW z Nowego Miasta 
Lubawskiego pomaszerowało prawie 8 km do Fi-
lic. Na  miejscu zostaliśmy zaproszeni na  grilla 
na koszt sponsora – Firma Adam Makarski Eltrim 

Company oraz „Ogrody Marzeń” – Antoni Fur-
tak, które ufundowały dla każdego uczestnika, 
działkowca po kwiatku – Orlik. Organizator Mar-
szu UTW Wejherowo pochwalił cenną inicjatywę 
wspólnego wędrowania dwóch uniwersytetów, 
a zapowiadał swój udział także UTW Lidzbark. 
Na stronie organizatora można znaleźć dokumen-
tację fotograficzną naszego rajdu oraz do pobrania 
specjalną piosenkę.
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Tydzień później 8 -osobowa reprezentacja nasze-
go UTW wzięła udział w spacerze wokół Jeziora 
Lidzbarskiego. Zaprosili nas słuchacze UTW Li-
dzbark, podjęli smaczną zupką i lodami na te-
renie Nadleśnictwa, muzyką przy ognisku oraz 

prezentacją wystawy o lasach i ich mieszkańcach. 
Zmęczeni trudami marszu mogli wrócić do miasta 
Weleksem, który kursuje w sezonie letnim, pozo-
stać na biesiadzie lub udać się w dalszą drogę, 
żeby zamknąć pętlę wokół jeziora.

24 maja wyruszyła na południe i do Drezna wy-
cieczka słuchaczy z  orzeczeniem o  niepełno-
sprawności, dla których udało się po raz kolejny 
uzyskać dofinansowanie z  PCPR. W  programie 
znalazło się zwiedzanie Wrocławia i słynnej Pa-
noramy oraz najpiękniejszych ogrodów i pałaców 
Kotliny Jeleniogórskiej.

„Na deser” był jeszcze wyjazd do drezdeńskiego 
zespołu pałacu Zwinger ze  słynną galerią ob-
razów i największą kolekcją saskiej porcelany. 
Część słuchaczy wybrała się z kolei na wyciecz-
kę do Zakopanego razem z emerytami Aresztu 
Śledczego.
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Bardzo aktywne były Klub Miłośników Opery i Ope-
retki, Dyskusyjny Klub Książki, Sekcja Plastyczna, 
Medycyny Naturalnej oraz lektoraty. 16 maja Barbara 
Chądzyńska, Marek Smerdel i Marian Odachowski 
brali udział w nagraniu audycji dla Telewizji Mazury. 
Prezentowany był nasz UTW oraz Klub Miłośników 
Opery i Operetki w trakcie zajęć, słuchania ope-
ry G. Verdiego, Rigoletto. Audycję można oglądać 
w TV Mazury na kanale lokalnym lub na stronie 

internetowej: www.telewizjamazury.pl/wiadomości 
w zakładce wiadomości: Mazurski Tygodnik Tele-
wizyjny Działdowo z dnia 16 maja 2017 r.
19 maja grupa słuchaczy UTW na zaproszenie Raj-
munda Szczepańskiego brała udział w otwarciu 
jego wystawy fotograficznej w Filharmonii Bałtyc-
kiej oraz koncercie z okazji 500-lecia Reformacji. 
Przy okazji udało się zwiedzić otwarte niedawno 
Muzeum II Wojny Światowej.

Z ostatniej chwili
W dniach 1–3 czerwca braliśmy udział w Senio-
riadzie 2017 w Ełku. W Senioriadzie uczestniczy-
ło blisko 200 osób z 20-tu UTW Warmii i Mazur. 
Uczestnicy rywalizowali w kilkunastu konkuren-
cjach sportowych i nie tylko. Nasz UTW reprezen-
towała 7-mio osobowa delegacja. Zdobyliśmy 2 
medale: medal złoty – Leon Chojnacki w Rajdzie 

rowerowym i medal brązowy – Tadeusz Chełstow-
ski w sprincie na 60 m mężczyzn. Panie Janina 
Dąbrowska, Iza Jaroszyńska i Wiesława Chojnac-
ka walczyły dzielnie w marszu Nordic Walking 
zajmując czołowe miejsca w grupie sześćdziesię-
ciu zawodniczek a Stefania Poterała była szósta 
w pływaniu na 25 i 50 metrów. Antoni Furtak brał 

Marian Odachowski
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udział w konkurencji dla Prezesów gdzie wraz 
innymi Prezesami ustawiał wieżę z  klocków 
za pomocą sznurków. Prezesi zwyciężyli z  re-
prezentacją uczestników Senioriady. W rezultacie 

z tegorocznej Senioriady przywieźliśmy 2 me-
dale i statuetkę co jest rezultatem lepszym niż 
w ub. roku. Za rok musimy ponownie poprawić 
nasz wynik.

Antoni Furtak
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Priorytety Miasta Działdowo w działalności 
na rzecz seniorów

Powszechna obecność osób w  wieku senioral-
nym w życiu Działdowa jest widoczna na co dzień 
i obejmuje wiele różnych aspektów problemowych. 
Środowisko osób starszych w  naszym mieście 
jest z jednej strony bardzo aktywne, z drugiej zaś 
świadome istnienia znaczącej ilości osób wciąż 
żyjących na uboczu społeczności miejskiej. Cią-
głe dążenie do otwarcia się na wielorakość pro-
blemów doskwierających osobom starszym jest 

kierunkowym celem polityki senioralnej prowa-
dzonej przez Gminę-Miasto Działdowo. Jedną 
z dróg dążenia do nakreślonego celu jest stworze-
nie stałej przestrzeni, przeznaczonej na miejsce 
wygodnego funkcjonowania organizacji trzeciego 
sektora dla prowadzenia aktywnych działań, a tak-
że spotkań, w gronie nieobejmującym wyłącznie 
osoby w  podobnym wieku, ale także spotkań 
międzypokoleniowych.

We wrześniu 2016 r. Gmina-Miasto Działdowo złoży-
ła wniosek o nazwie „Stworzenie centrum aktywno-
ści organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 
6” w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Warmia i Mazury 2014–2020, Osi Priorytetowej 
8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 
Rewitalizacja obszarów miejskich. Obecnie trwa 
etap oceny wniosków, który ma zostać zakończony 
w czerwcu br. Gmina wnioskuje o dofinansowanie 
realizacji zadania z programu w 85%.

Nowa perspektywa finansowa niesie ze sobą wie-
le zmian w sposobie i kierunkach wykorzystania 
funduszy unijnych na miejskie projekty rewitaliza-
cyjne. Komponent infrastrukturalny ma być jednym 
z elementów realizowanych działań, traktowanym 
na równi z działaniami w sferze społecznej, gospo-
darczej, przestrzennej oraz kulturowej. Działania 
te mają być kompleksowe i wielowymiarowe. Inwe-
stycja planowana do realizacji przez Gminę-Miasto 
Działdowo posiada wszystkie cechy pożądane przy 

Pierwsze pomysły na zagospodarowanie XVIII-
-wiecznego budynku, stojącego przy ul.  Zam-
kowej  6, pojawiły  się w  ramach konkursu ar-
chitektonicznego, dla studentów Politechniki 
Warszawskiej. Wśród nich znalazły się koncepcje 
stworzenia na działdowskim przedzamczu m.in.: 
mini-zoo, centrum opieki nad osobami chorymi 
na nowotwór, uniwersalny ośrodek organizacji 
pozarządowych, świetlica rodzinna, centrum dia-
logu międzypokoleniowego, dom spotkań z histo-
rią, dom rzemiosł z pawilonem ziołowym, mini-
-browar, czy szkoła tańca.

Projekty te zostały przedstawione uczestnikom 
spotkania zorganizowanego przez Burmistrza 
Grzegorza Mrowińskiego 11 marca 2016  r. Spo-
tkanie dało również sposobność do wysłuchania 
głosów osób najbardziej zainteresowanych: dzia-
łaczy społecznych, zaangażowanych pracowników 
samorządowych oraz instytucji współdziałających 
z organizacjami pozarządowymi w Działdowie. 
Wysłuchanie opinii przedstawicieli organizacji 
działających na rzecz osób starszych miało istotne 
znaczenie dla prowadzenia dalszych prac w kie-
runku zagospodarowania budynku i jego otoczenia.

Czerpać z istoty problemu

Od projektów do realizacji

Zagospodarowanie zabytkowego dworku na centrum 
organizacji pozarządowych
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W  zabytkowym budynku, tzw. Dworku Bülova, 
przeprowadzona zostanie rewitalizacja oraz 
stworzona przestrzeń otwarta, przeznaczona 
dla mieszkańców i organizacji pozarządowych. 
Do użytku przeznaczone będą: sala obrad, sala 
konferencyjno-szkoleniowa z zapleczem sanitar-
nym oraz pracownia komputerowa. W obiekcie po-
wstanie świetlica środowiskowa, punkt interwencji 
kryzysowej, doradztwa prawnego i zawodowego 
dla osób wykluczonych. Projekt przewiduje rów-
nież zagospodarowanie terenu wokół budynku 

z uwzględnieniem dostępności obiektu dla osób 
niepełnosprawnych bezpośrednio z  poziomu 
terenu.
W planie zagospodarowania budynku wzięto pod 
uwagę potrzeby osób starszych, zarówno tych ży-
jących na co dzień aktywnie, dzięki możliwościom 
udostępnianym przez prężnie działające organiza-
cje, m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, jak i tych 
do których dotarcie jest nieco trudniejsze i wią-
że się z podaniem pomocnej dłoni oraz rozwiąza-
niem realnych problemów.

Centrum życia społecznego osób starszych

projektach rewitalizacyjnych. Zakłada powstanie 
funkcjonującego na trwałe miejsca koniecznego 
do efektywnego rozwoju sektora pozarządowego 

w  naszym mieście. Równolegle Gmina-Miasto 
Działdowo prowadzi przetarg na  realizację tej 
ważnej inwestycji.

Urząd Miasta Działowa
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PCK w Działdowie – działalność na rzecz seniorów
Z  kart historii PCK w  Działdowie – działalność 
na rzecz seniorów.
Polski Czerwony Krzyż na ziemi Działdowskiej jest 
obecny od 17 stycznia 1920 r.
Zmieniająca się rzeczywistość polityczna i admi-
nistracyjna powodowała zmianę naszych zainte-
resowań. Obecnie Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Działdowie swoją działal-
ność prowadzi we wszystkich grupach wiekowych 
na terenie całego powiatu.
Od  kilkunastu lat obserwujemy proces zmiany 
struktury demograficznej, której cechą jest ro-
snący udział osób starszych w populacji ogółem. 
Istotną konsekwencją starzenia się społeczeństwa 

jest coraz częstsze samotne zamieszkiwanie osób 
starszych – tzw. singularyzacja starości. Z  tego 
względu koncepcja aktywnego starzenia się za-
kłada zapewnienie możliwości bycia jak najdłużej 
czynnym uczestnikiem społeczności lokalnej.
Na  skutek poprawy warunków życia wydłuża  się 
średnia długość życia mieszkańców Działdowa. 
Według najnowszych danych Głównego Urzędu 

Statystycznego w 2015 roku osoby w wieku 60+ na te-
renie miasta stanowiły 21% ogółu mieszkańców. Pro-
gnozy wskazują, że w 2030 roku będzie to 35%.
Mając powyższe na  uwadze, od  2009 roku OR 
PCK w Działdowie w ramach współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Działdowie, 
ponownie rozpoczął świadczenie usług opiekuń-
czych dla seniorów w miejscu ich zamieszkania. 
Ponadto usługi takie świadczymy na terenie Gmin 
Iłowo-Osada i Działdowo.
Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy seniorzy 
są objęci usługami. Spowodowane to jest niskimi 
dochodami podopiecznych oraz ograniczoną ilo-
ścią środków finansowych zabezpieczonych w bu-

dżecie miasta i pozostałych gmin. Z tego względu 
staramy się pozyskiwać środki finansowe w ra-
mach projektów składanych do ASOS i FIO. Wspie-
ramy i wyposażamy podopiecznych w sprzęt re-
habilitacyjny. Dysponujemy kadrą przeszkolonych 
i wykwalifikowanych sióstr PCK.

Jerzy Giezek
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„Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”
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„Co nas boli – Co chcielibyśmy zmienić  
– nasze propozycje”
Tym razem moimi rozmówcami są Basia i Włodek, 
sympatyczne małżeństwo z Działdowa. Oboje już 
na emeryturze, chociaż Włodek jeszcze trochę do-
rabia. Rozpoczynamy naszą rozmowę od Działdo-
wa. Z naszym miastem związani są już od kilku-
dziesięciu lat i daje im to możliwość porównania 
– Działdowo wczoraj i dziś. Widzą dużo zmian 
na plus. Jest park, wreszcie jest miejsce do space-
rów, jest plac dla dzieci i skatepark. Jest siłownia 
i przyrządy do ćwiczeń na powietrzu – podkreśla 
Basia. Również osiedle, w którym mieszkają wy-
piękniało. Jest dużo zieleni, są ławki (całe!), moż-
na odpocząć, pogawędzić z sąsiadkami. Tworzy 
to całkiem przyjemną atmosferę wśród mieszkań-
ców. A jeszcze kilka lat temu było tu smutno i szaro.
Są też przykre strony naszego miasta – mówi Włodek. 
Ma na myśli obrzydliwe i wulgarne grafitti na murach, 
często odnowionych. Widoczne są też zdewastowa-
ne, brudne przejścia podziemne, napisy etc. Włodek 
proponuje monitoring w najbardziej newralgicznych 
punktach miasta, ale też podkreśla potrzebę więk-
szego zainteresowania np. straży miejskiej.
Następnym, dużym problemem jest służba zdro-
wia. Nie dość, że kolejka do specjalisty to kilka 
miesięcy, to na dodatek każdy z lekarzy specja-
listów przyjmuje gdzie indziej, nie wspominając 
już o fikcyjnych godzinach przyjęć. A może dobrze 
byłoby wziąć przykład z Mławy, gdzie uporano się 
z tym problemem. Ale prawdziwą katastrofą dla 
nas, mówią oboje, to oczekiwanie na wizytę u le-
karza rodzinnego. Niekiedy to oczekiwanie sięga 
2 tygodni. Działdowo się starzeje – podkreślają. 
Potrzeba specjalisty – geriatry, potrzeba Domu 
Opieki. Całe szczęście, że  jest chociaż dzienny 

„senior vigor”. Basia zwraca uwagę, że zbyt mało 
jest eksponowana szkoła muzyczna. Są owszem 
koncerty w budynku szkoły, ale również chętnie 
mieszkańcy przyjdą latem na koncert do parku.
Włodek porusza też temat telewizji kablowej. Daw-
niej były np. transmisje z sesji Rady, teraz tego nie 
ma. A szkoda. Zbiorcza informacja to trochę za mało.
Do naszej rozmowy dołącza Zdzisiek, kolega i są-
siad Basi i Włodka, który właśnie wpadł do nich 
z sąsiedzką wizytą. Zdzisiek i jego żona od nie-
dawna są członkami naszego UTW, (Basia i Wło-
dek troszkę dłużej) i od razu mówią – UTW to bar-
dzo dobra inicjatywa. Dlatego się wpisałem. Basia 
podkreśla, że dla niej UTW to możliwość realizo-
wania się w sekcjach, na lektoratach. Odnaleźli 
tu znajomych sprzed lat, z którymi utracili kiedyś 
kontakt, poznali też nowych, interesujących kole-
gów. Włodek podkreśla, że UTW daje mu poczucie 
relaksu, ale jednocześnie daje możliwości posze-
rzania zainteresowań. Ciekawe wykłady – konty-
nuuje, to poszerzanie wiadomości z różnych dzie-
dzin. Bardzo też lubimy – mówi Basia – wycieczki 
organizowane przez UTW, jak i wyjazdy do teatru.
Zdzisiek, który kolekcjonuje różne przedmioty 
(m.in. ma dużą kolekcję długopisów) daje propozy-
cję założenia sekcji kolekcjonerskiej, jednocześnie 
zapowiadając, że chętnie włączy się do pracy.
Podsumowując naszą rozmowę wszyscy podkre-
ślają, że wiele w Działdowie zmieniło się na lepsze, 
ale ciągle jest jeszcze wiele do zrobienia. A UTW 
– podkreślają – to możliwość doskonalenia się, re-
alizowania swoich pasji i zainteresowań. I wcale 
nie czujemy swych lat – dodają.
Serdecznie wszystkim Wam dziękuję za rozmowę.

Jadwiga Rapior Sikorska
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